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For 10 år i træk slås dørene 
den 17. september op for 
Kunst i Hasseris i KFUM-hal-
len, Under Lien 77 i Aalborg. 
Ved ferniseringen kl. 11.30 
vil direktør for Aalborg 
Kongres og Kultur Center, 
AKKC, Nicolai Holm stå for 
åbningstalen, og en af lan-
dets bedste jazzbassister, 
Kenneth Dahl Knudsen, der 
var modtager af Nordjysk 
Kulturpris 2019, vil derefter 
bidrage med musikalsk 
underholdning.  
 

Lidt senere, lørdag kl. 
15.00 vil saxofonist Jakob 
Mygind underholde med et 
musikalsk indslag, hvor han 
går en tur med saxofonen 
imellem hallens udstillede 
kunstværker og lader sig 
inspirere til sin musik. Jacob 
Mygind var årets nordjyske 
jazzmusiker 2004.  

I forbindelse med udstil-
lingen vil der kunne ses en 
række værker udstillet i for-

hallen, som en skoleklasse fra 
Sønderbroskolen i Aalborg 
sammen med deres kunstlæ-
rer, Lisbeth Elna Rasmussen, 
har stået for. Klassens tema 
har været “Vi sætter spor”.  

Vi håber også, at vi med 
Kunst i Hasseris må være 
med til at sætte spor. Derfor 
har vi stillet en stand til 
rådighed for to unge kunst-
nere fra Aalborg 
Kulturskoles Talent-aka-
demi, som på den måde 
får lejlighed til at udstille 
og vise sine værker frem 
for de besøgende.  

Derudover er der 58 
betalende kunstnere, der 
præsenterer deres værker 
i form af såvel malerier og 
bronzeskulpturer som 
smykker og havekunst 
m.m. Ligesom arrangører-
ne håber de på et stort 
rykind begge dage. 

Entreen er 50 kr. for 
voksne, og der er gratis 
adgang for børn under 16 

år. Kunstnerkataloget er 
inkluderet i entreen, og gæs-
terne bydes også på et glas 
vin eller vand uden bereg-
ning.  

Det er Aalborg Y´s Men´s 
Club Budolfi, der står bag 
Kunst i Hasseris. Klubben 
arbejder ligesom andre Y’s 
Men’s klubber over hele ver-

den, for gennem frivilligt 
arbejde at rejse penge til vel-
gørende formål. Arrange-
mentets overskud går til lo-
kalt, frivilligt børne- og ung-
domsarbejde og til humani-
tære projekter i ind- og ud-
land, således at kunstudstil-
lingen også på den måde kan 
være med til at sætte spor.  

Kunst i Hasseris 
KFUM-hallen 
Under Lien 77,  
Aalborg 
 
ÅBNINGSTIDER: 
Lørdag 11.00-17.00 
Søndag 11.00-16.00 
 
www.kunstihasseris.com

Kunst i Hasseris 2022 
Afholdes i weekenden 17. og 18. septmber

Tonie Francoise
Stand 20 - Maleri 
Kabelvej 26 
9310 Vodskov 
Tlf. 22 17 89 87 
Facebook: Tonie-Francoise

Saara Helena  
Hernesniemi-Lindemann

Stand 32 - Maleri, udsnit 
Rytterager 70, 2791 Dragør 
Tlf. 20 72 18 51 
www.saaraherne.com

Sheila Nødgaard
Stand 28 - Maleri, udsnit 
H.C. Andersens Vej 287 
9800 Hjørring 
Tlf. 21 66 55 75 
www.sheilanodgaard.dk

Nidal Seide
Stand 34 - Maleri, udsnit 
Sebbersundvej 39, 2. tv. 
9220 Aalborg 
Tlf. 23 29 30 69 
www.nidals.dk

Kari Reine
Stand 8 - Maleri 
Fuglestien 4 
3258 Larvik 
Tlf. +47 9900 2495 
Facebook: Kari Reine Montrykk 

Meiken Hejnfelt
Stand 3 - Maleri 
Fjordparken 32 
3600 Frederikssund 
Tlf. 26 16 75 73 
www.atelier1.dk

Jonna Stenvad
Stand 19 - Maleri 
Ravnsbjerg Hegn 23 A 
7400 Herning 
Tlf. 22 80 15 88 
www.jonnastenvad.dk 

Asse Due
Stand 18 - Keramik 
Risdalsvej 31 
8260 Viby J 
Tlf. 27 21 37 79 
www.asse.dk 

Ditte Christiansen
Stand 38 - Keramik 
Skomagergade 4 
9240 Nibe 
Tlf. 28 18 13 60 
www.ditunik.dk 

Charlotte  
Bondorph Floor
Stand 49 - Maleri, udsnit 
Rypevej 26, 8960 Randers SØ 
Tlf. 20 70 40 90 
cbf-art.dk 

John Rubani
Stand 22 - Maleri, udsnit 
Ny Møllevej 5 
9240 Nibe 
Tlf. 22 77 46 01 
www.rubani.dk 

Udstillingen har været hur-
tig til at få fodfæste på det 
kunstneriske landkort og 
tiltrækker publikum og 
udstillere langvejs fra. 

I år inviteres der til en 
alsidig udstilling med vær-
ker indenfor maleri, akva-
rel, skulptur, keramik, væv-
ning, glas, smykker, foto og 
træknuder. Hovedparten af 
de 22 udstiller er veletable-
rede kunstnere, men de 
besøgende kan også glæde 
sig til unge, eksperimente-
rende kunstnere, som er i 
gang med at etablere sig. 

En af dem er Laura Degn 
fra Silkeborg, som blev fær-
diguddannet på Aarhus 
Kunstakademi for et år 
siden og kalder sig visual 
artist. Hun er fascineret af 
det abjekte, det der sker i 
sammenstødet mellem to 
ekstremer: Skønhed og det 
groteske. Hun arbejder bl.a. 
med kroppen som omdrej-
ningspunkt og undersøger 

kroppens poetiske potentia-
ler. 
 
Det ulækre  
og det skønne 
- Det ulækre vækker stærke 
reaktioner hos mennesker. 
Det er noget, som vi ikke 
nødvendigvis vil se, og alli-
gevel ikke kan få os selv til 
at kigge væk fra. Derfor lig-
ger mine værker tit og svæ-
ver et sted på grænsen mel-
lem det ulækre og det 
skønne, forklarer Laura 
Degn. Et af hendes værker 
er skulpturen ”Ud af min 
krop”. Her er mange meter 
”tarme” skabt af nylon-
strømper fyldt med granulat 
– en kvindelig beklæd-
ningsgenstand, der normalt 
betragtes som noget attrak-
tivt, men i denne sammen-
hæng bliver frastødende. 

En anden ung kunstner 
er Nicholas Lee Van Divier 
fra Aalborg, der er 35 år og 
gik i gang med at male 

under corona-nedlukning-
erne for knap to år siden. 
Han er autodidakt indenfor 
akrylmaling. Historiefor-
tælling er det primære 
fokus i hans værker, som 
hver især tager et specifikt 
emne op. 

En halv snes andre 
malere udstiller en bred 
vifte af både naturalistiske 
og abstrakte billeder, der-
iblandt Rasmus Sand 
Høyer, Aarhus, kendt i det 
ganske land som bladtegner 
igennem 37 år på Jyllands-
Posten. Hans humoristisk 
tegninger er et dagligt høj-
depunkt for mange. I friti-
den har han i mange år 
malet og hentet inspiration 
overalt, hvor han færdes. 
Ved sidste års Kunst på 
Øland udstillede han også, 
og da tegnede han under 
ferniseringen flere af de 
besøgende, som så var hel-
dige at få et portræt med 
hjem. Kunstneren har stillet 

i udsigt, at han også tager 
tegneblokken med i år. 

 
Øvrige udstillere er Jon 

Gislason, Aarhus, Else Pia 
Martinsen Erz, Skærbæk, 
Inge Ørntoft, Ry, Lene He-
lledie, Struer, Svjetlana 
Dosen, Aalborg, Lotte 
Ustrup, Beder, Lars Kastan-
je, Grenaa, Mogens Ander-
sen Hjørring, Erik Sønder-
by, Løgstør, Helga Krist-
mundsdottir, Ebeltoft. 
Claus Faber, Silkeborg, 
udstiller træknuder og 
maleri, Anne Mette Daa 
Natorp, Højbjerg, akvarel, 
Louise Lange, Aalborg, og 
Lars Ibsen, Knebel, kera-
mik, Jørn Erik Nielsen, 
Frederikshavn, keramik og 
bronze, Doris Bundgaard 
Hansen, Ans, billedvæv-
ning, Liselotte Krage, 
Aalborg, smykker, Aoife 
Soden, Aarhus, glas, og 
Lars V. Andersen, Aalborg, 
foto.

Laura Degns skulptur ”Ud af min krop” består af mange meter 
”tarme”, skabt af nylonstrømper fyldt med granulat.

Alsidigt Kunst på Øland  
I dagene 22. - 25. september med fernisering torsdag 22. september kl. 19.00

Øland Medborgerhus 
Hammershøj 3,  
Brovst 
 
www.kunstpåøland.dk 
Fri entré. 

ÅBNINGSTIDER: 
Torsdag 19.00-21.00 
Fredag 15.00-19.00 
Lørdag 11.00-17.00 
Søndag 11.00-17.00 


